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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa po kon kur so wa pt.
„Tra dy cje wiel ka noc ne”; czyn na
do 19 kwiet nia. 
Wy sta wa prac współ czes nej gra fi ki

buł gar skiej z ko lek cji Związ ku Buł -
gar skich Ar ty stów Pla sty ków w So -
fii – Ata nas Wa sy lew, Mi cha ił Pet -
kow, Di mo Ko li ba row, Alek sy Na -
czew, Swi len Bła żew, Ste fan Mar -
kow, Sto jan Ca new, Iwan Ni now,
Ste fan Boż kow, Ma ria Duh te wa,
We li ko Ma rin czew ski, Ele na Pa na -
jo to wa; czyn na do 5 ma ja.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza
2, wej ście od „Knaj pki 10,5”), tel. 
0 609 746 402, www.oto ja.art.pl: ga -
le ria pre zen tu je obra zy, ry sun ki
i gra fi ki z ko lek cji art brut i outsiders
art. Na miej scu moż li wość za ku pu
ka ta lo gów i pla ka tów z wy staw, ko -
szu lek, kub ków, kar tek pocz to wych;
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
14-17.30; wstęp wolny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„Mój po grzeb. Wier sze o wioś nie
i śmier ci” – wy sta wa po świę co na
Wła dy sła wo wi Bro niew skie mu,
czyn na do 18 kwiet nia, od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 10-18,
w so bo ty 10-14. 
Wy sta wa „An drzej Bob kow ski –
chu li gan wol no ści”, przy go to wa na
przez To wa rzy stwo Opie ki nad Ar -
chi wum In sty tu tu Li te rac kie go
w Pa ry żu wspól nie z Mu ze um Wy -
chodź stwa Pol skie go im. Ja na Pa de -
rew skie go, wg sce na riu sza Jo an ny
Po dol skiej i Agniesz ki Mit kow -
skiej, w opra co wa niu gra ficz nym
Han ny Mi la no wicz. Wy sta wa zre a -
li zo wa na dzię ki wspar ciu Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do -
we go, czyn na od 20 do 30 kwiet -
nia, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10-18, w so bo ty 10-14.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska
3a), tel. 024/ 262 26 23: ek spo zy cje
sta łe – „Sztu ka sa kral na z te re nu

Die ce zji Płoc kiej”, „Ma lar stwo pol -
skie szkół ro mań skich i ger mań -
skich”, „Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze
skar bca ka te dral ne go m.in. ilu mi no -
wa ne ko dek sy rę ko piś mien ne: Bib -
lia Płoc ka (I poł. XII w.), Gra du ał
fran cisz kań ski (XII w.), Księ ga ob -
ja wień św. Bry gi dy (1400 r.), tka ni -
ny li tur gicz ne XV -XVIII w., ma lar -
stwo śred nio wie cza, ma lar stwo no -
wo żyt ne i ob ce, pa sy kon tu szo we,
złot nic two; mu ze um czyn ne od
wtor ku do so bo ty w godz. 10-15,
nie dzie le i świę ta w godz. 11-16.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71, mu ze um -
plock.art.pl: wy sta wy sta łe: wnę trza
se ce syj ne, ga le ria rzeź by i ma lar -
stwa, rze mio sło ar ty stycz ne, ma lar -
stwo i rzeź ba Bo le sła wa Bie ga sa.
Mu ze um czyn ne we wto rek 10-15,
śro da -pią tek w godz. 10-16, so bo ta -
nie dzie la w godz. 10.30-16.30. Bi le -
ty w ce nie: nor mal ny 8 zł, ul go wy 4
zł, wstęp wol ny dla dzie ci do lat 7
oraz w czwar tki dla wszyst kich.

1 KWIET NIA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie -

wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: otwar cie
wy sta wy V Fo rum Ma lar stwa Pol -
skie go ”Na tu ra Rze czy” oraz Ma ła
Ga le ria – wy sta wa fo to gra fii Pio tra
Au gu sty nia ka; wy sta wy czyn ne
w godz. 10-18, bi le ty w ce nie 6 zł
nor mal ny, 3 zł ul go wy, dla grup po -
wy żej 15 osób – 2 zł od oso by,
w nie dzie lę wstęp wol ny. Wy sta wy
czyn ne od wtor ku do nie dzie li do 19
kwiet nia.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Słu ga dwóch
pa nów”, godz. 9 i 12

Ki no He lios (GH Wi sła, ul. Wy szo -
grodz ka 144), tel. 024/ 363 34 46:
Pre mie ry: Dziel ny Des pe ro – ani -
mo wa ny USA; godz. 9.30, 11.30,
14.30, 16.15, 18, In ter na tio nal –
USA, Niem cy, Wiel ka Bry ta nia;
godz. 12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30
– szcze gó ły na www.he lios net.pl

2 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
bibl.plock.pl: w cy klu Płoc ka Pre -
mie ra Mie sią ca – spot ka nie z Zo -
fią Ku ców ną, wy bit ną ak tor ką
i pi sar ką oraz pro mo cja książ ki
„Za trzy mać czas”; godz. 18.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: kon cert
w hoł dzie Ja no wi Pa wło wi II w 4.
rocz ni cę śmier ci. W pro gra mie: wy -
stęp chó rów Pu e ri Can to res Plo cen -
ses oraz Scho li Se mi na rium Du -
chow ne go w Płoc ku, a tak że od czyt
ks. prof. dr. hab. Hen ry ka Se we ry -
nia ka „Jan Pa weł II: dar i wyz wa -
nie”; godz. 16.30, wstęp wol ny. 

3 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy po kon kur -
so wej pt. „Tra dy cje wiel ka noc ne”;
godz. 12, wstęp wol ny. Wy sta wa
czyn na do 19 kwiet nia, 

Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka sie -
wi cza 34): Wi sła Płock – Kmi ta Za -
bie rzów, godz. 19.45

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: pro mo cja XIII wy -
da nia ma ga zy nu ar ty stycz no -li te rac -
kie go „GO ŚCI NIEC SZTU KI”;
godz. 18, wstęp wol ny.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: wer ni -
saż „Świat kar pac kich świą tyń”,
godz. 12. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Trzy sio stry”
An to nie go Cze cho wa – go ścin nie
Te atr Dra ma tycz ny z Czę sto cho wy,
godz. 19.

No ve Ki no Przed wioś nie (ul. Tum -
ska 5a), tel. 024/ 367 65 00: Pre -
mie ry: Szyb ko i wście kle – film ak -
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cji prod. USA (2009), Dzien ni ki
nim fo man ki – dra mat hiszp. (2008);
szcze gó ły na www.no ve ki no.pl

4 KWIET NIA (SO BO TA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: dru gi
kon cert z cy klu „Jazz w Mu ze um”,
w pro gra mie tra dy cyj ne pieś ni wiel -
ko post ne w jaz zo wych aran ża cjach
na głos, kon tra bas, trąb kę i in stru -
men ty per ku syj ne. Pro jekt pow stał
kil ka lat te mu we współ pra cy wo ka -
list ki Ka ta rzy ny War no, kon tra ba si -
sty Woj tka Pul cy na oraz trę ba cza
Ro ber ta Mu ra kow skie go; godz. 19. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
po kis.pl: kon cert zes po łów GA -
TE, KRUK, PATH FIN DER;
godz. 18, bi le ty w ce nie 12 zł
(przed kon cer tem 15 zł) do na by -
cia w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/262 48 40, te atr -
plock.pl: „Słu ga dwóch pa nów”,
godz. 19.

5 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ba zy li ka Ka te dral na), tel. 024/
364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
JAN PA WEŁ II IN ME MO -
RIAM. Wy ko naw cy: Bo że na Ha -
ra si mo wicz – so pran, El żbie ta
Wrób lew ska – alt, Syl we ster
Smul czyń ski – te nor, Woj ciech
Gier lach – bas, chór mie sza ny
„Ars Vo ca le” In sty tu tu Mu zy ki
UWM w Ol szty nie, pod dy rek cją
Ka ta rzy ny Bo ja ru niec, chór SI NE
NO MI NE z Cie cha no wa, pod dy -
rek cją Jo an ny Ma ki jon ko, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, To masz
Bu gaj – dy ry gent. 
W pro gra mie: W.A. Mo zart –
Uwer tu ra do ope ry „Ła ska wość

Ty tu sa” KV 621, Exul ta te Ju bi la te,
Mis sa So lem nis C-dur KV 337;
godz. 19, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40, te atr -

plock.pl: „Ro mans z Cze cho wem”,
godz. 19. 

6 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Słu ga dwóch
pa nów”, godz. 9 i 12.

No ve Ki no Przed wioś nie (ul.
Tum ska 5a), tel. 024/ 367 65 00:
Pre mie ra: Ha na mi – Kwiat wiś ni
– dra mat niem. (2008)– szcze gó ły
na www.no ve ki no.pl

7 KWIET NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Pier ścień i ró -
ża”, godz. 9 i 11.

10 KWIET NIA
No ve Ki no Przed wioś nie (ul. Tum ska

5a), tel. 024/ 367 65 00: Pre mie ra:
Za paś nik – dra mat fran cu sko-ame ryk.
(2008) – szcze gó ły na no ve ki no.pl

16 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M. –
hi sto ry ja”, godz. 10.

17 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20, po -

kis.pl: kon cert zes po łu PUST KI w ra -
mach cy klu Al ter Sta cja; godz. 19, bi le -
ty w ce nie 10 zł do na by cia w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M. –
hi sto ty ja”, godz. 10 i 19. 

18 KWIET NIA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: eli mi na cje po wia to -
we 54. Ogól no pol skie go Kon kur su
Re cy ta tor skie go, godz. 10.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M. –
hi sto ry ja”, godz. 19

Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka sie -
wi cza 34): Wi sła Płock – War ta
Poz nań, godz. 17. 

19 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Mu ze um Ma zo wiec kie, ul. Tum ska
8), tel. 024/ 364 10 80, www.po sor -
kie stra.pl: WIEL KA KA ME RA -
LI STY KA NA 8 WIO LON CZEL
– pro jekt re a li zo wa ny przy współ -
pra cy z Mu ze um Ma zo wiec kim.
Wy ko naw cy: Iwo na Ba sie wicz,
Mar ty na Ko cik, Ol ga Ło sa kie wicz -
Mar cy niak, Ewe li na No wo gór ska,

Hit sezonu teatralnego 2007/2008 powraca. „Obywatel M. Historyja“ od 16 kwietnia
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Zo fia Zych la, Ma rek Kar wow ski,
Mar cin Ma li kow ski, Ka rol Wro ni -
szew ski. W pro gra mie: F. Gru et -
zma cher – „Con sec ra tion Hymn”,
F.A. Kum mer – „Du et”, G. Fa u re –
„Ele gia”, H. Vil la – Lo bos – Ba chia -
nas Bra si le i ras No.1, H. Vil la – Lo -
bos – Pre lu dio – Mo din ha, G.F.Te le -
mann – So na ta B-dur, J. de Swert –
„Ele gia”, G. Gol ta er mann – „Se re -

na da”; godz. 16.30, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Kli mak te rium”
– go ścin nie Te atr Ram pa z War sza -
wy, godz. 16 i 19.30. 

20 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: otwar cie wy sta -
wy „An drzej Bob kow ski – chu li -
gan wol no ści”, przy go to wa nej
przez To wa rzy stwo Opie ki nad Ar -
chi wum In sty tu tu Li te rac kie go
w Pa ry żu wspól nie z Mu ze um Wy -
chodź stwa Pol skie go im. Ja na Pa de -
rew skie go. Wer ni saż z udzia łem
wspó ła u tor ki sce na riu sza wy sta wy
Agniesz ki Mit kow skiej i Mar ka
Kraw czy ka – pre ze sa To wa rzy stwa
Opie ki nad Ar chi wum In sty tu tu Li -
te rac kie go w Pa ry żu, godz. 18.

No ve Ki no Przed wioś nie (ul.
Tum ska 5a), tel. 024/ 367 65 00:
Pre mie ra: Opo wiedz mi o desz -
czu – ko me dio dra mat fran. (2008)
– szcze gó ły na www.no ve ki no.pl

21 KWIET NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M. –
hi sto ry ja”, godz. 10.

22 KWIET NIA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: DNI KUL TU RY BUŁ -
GAR SKIEJ (we współ pra cy z Buł -
gar skim In sty tu tem Kul tu ry w War -
sza wie) do 24 kwiet nia.
O godz. 18 otwar cie wy sta wy prac

współ czes nej gra fi ki buł gar skiej

z ko lek cji Związ ku Buł gar skich
Ar ty stów Pla sty ków w So fii – Ata -
nas Wa sy lew, Mi cha ił Pet kow, Di -
mo Ko li ba row, Alek sy Na czew,
Swi len Bła żew, Ste fan Mar kow,
Sto jan Ca new, Iwan Ni now, Ste fan
Boż kow, Ma ria Duh te wa, We li ko
Ma rin czew ski, Ele na Pa na jo to wa;
wy sta wa czyn na do 5 ma ja, wstęp
wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M. –
hi sto ry ja”, godz. 10. 

23 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, dd.po kis.pl:
wie czór poe tyc ko -mu zycz ny
z udzia łem buł gar skiej ar tyst ki
Swet li Ge or gie wej; godz. 18,
wstęp wol ny.

24 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mów do ku men tal -
nych (w ję zy ku pol skim) pt. „Pol -
skie śla dy w Buł ga rii”, „Eg zar cha
Ste fan”, „Ma gia Ro do pów” oraz fil -
mu „Po dró że ku li nar ne” Ro ber ta
Ma kło wi cza pod czas je go po by tu
w Buł ga rii. Po pro jek cji fil mów de -
gu sta cja po traw kuch ni buł gar skiej;
godz. 17, wstęp wol ny.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(sa la kon cer to wa, ul. Ko le gial na
23), tel. 024/ 364 10 80, www.po -
sor kie stra.pl: MA DA ME BUT -
TER FLY OPE RA NA ESTRA -
DZIE. Wy ko naw cy: Hjördis
Théba ult (Fran cja) – Ma da me But -
ter fly (Cio -cio -san), Pav lo Tol stoy –
B.F. Pin ker ton, Ma riusz Go dlew ski
– Shar pless, Agniesz ka Ma ków ka –
Su zu ki, To masz Łu czak – Go ro,

Prin ce Ya ma do ri, The Bon ze, Ya -
ku si de, Chór PWSZ w Płoc ku „Vox
Ju ven tu tis” pod dy rek cją Ro ber ta
Ma jew skie go, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev
(Au stria) – dy ry gent. W pro gra -
mie: G. Puc ci ni – „Ma da me But ter -
fly”; godz. 19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert zes po łów
KO LO RO FON, KOM BAJN DO
ZBIE RA NIA KUR PO WIO -
SKACH w ra mach cy klu Al ter Sta -
cja; go dz. 18, bi le ty w ce nie 10 zł do
na by cia w PO KiS.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Ro mans z Cze -
cho wem”, godz. 9, 11.30 i 18. 
„Kli mak te rium” – go ścin nie Te atr

Ram pa z War sza wy, godz. 20.

25 KWIET NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Ro mans z Cze -
cho wem”, godz. 19.

26 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Dzi kie żą dze”,
godz. 19.

Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka sie -
wi cza 34): Wi sła Płock – Ko ro na
Kiel ce, godz. 15.30

27 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz slaj dów w ra mach
Klu bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha -
li ka pt. „W sa mo ser ce Azji”, ko -
men tarz: Agniesz ka Sos now ska;
godz. 18, wstęp wol ny.

No ve Ki no Przed wioś nie (ul.
Tum ska 5a), tel. 024/ 367 65 00:
Pre mie ra: Przy jeż dża or kie stra –
ko me dia Iz ra el, Fran cja, USA
(2007) – szcze gó ły na no ve ki no.pl

28 KWIET NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Kró lew na
Śnież ka”, godz. 10.

29 KWIET NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/262 48 40,
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www.te atr plock.pl: „Kró lew na
Śnież ka”, godz. 9 i 11.

30 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(sa la kon cer to wa, ul. Ko le gial na
23), tel. 024/ 364 10 80, www.po -
sor kie stra.pl: pro jekt re a li zo wa ny
przy współ pra cy Wy dzia łu Zdro wia
i Spraw Spo łecz nych Urzę du Mia -
sta Płoc ka. KON CERT PRZE CIW -
KO PRZE MO CY W RO DZI NIE
„SER COM, KTÓ RE SŁY SZĄ
…”. Wy ko naw cy: Mie czy sław
Szcześ niak – wo kal, Pa weł Za rec ki
– pia no, in stru men ty kla wi szo we,
Bar tek Ja ku biec – gi ta ra, To mek
Kań toch lub Mar cin Pos pie szal ski –
gi ta ra ba so wa, Ra dek Ma ciń ski –
per ku sja, Agniesz ka Staj kow ska -

Go rą czkow ska, Bar ba ra Wło dar ska,
Jan Rad wan – chó rek Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Mi chał Ko cim ski
– dy ry gent. W pro gra mie: utwo ry
z re per tu a ru Mie czy sła wa Szcześ -
nia ka, m.in.: „O po ko ju”, „Two ja
mi łość”, „O mą dro ści”, „Kie dyś”,
„Już pół ro ku”, „Bar dzo”; godz. 19,
bi le ty w ce nie 30 zł. 

IM PRE ZY STA ŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: kół ko pla -
stycz ne Ak wa rel ki – za ję cia pla -
stycz ne dla dzie ci od by wa ją się
w piąt ki w godz. 15-16.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00
50: w ra mach cy klu Książ ka po ma -
ga dzie ciom od kry wać świat – za -
ję cia li te rac ko -pla stycz ne pro mu ją -
ce li te ra tu rę dzie cię cą dla dzie ci
w wie ku szkol nym, w każ dą śro dę
w godz. 15.30-16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Bo le sła -
wa Krzy wo u ste go 4), tel. 024/ 263
34 28: w ra mach cy klu W prze -
strze ni kos micz nej za ję cia li te ra-
c ko -ar ty stycz ne dla dzie ci w wie ku
8-14 lat pt. „Po dróż do gwiazd”,
pier wszy i trze ci pią tek mie sią ca,
godz. 15.30-16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67 80:
„Po dróż z książ ka mi” – cykl spot -
kań dla przed szko la ków o książ ce
i bib lio te ce; spot ka nia od by wa ją się
bę dą po wcześ niej szym uzgod nie -
niu ter mi nów.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 024/ 266 87: „Ko ło
ma łych przy ja ciół ksią żek” za ba -
wy z książ ką dla dzie ci, spot ka nia
z udzia łem opie ku nów od by wa ją się
w po nie dział ki, wtor ki i śro dy
w godz. 10.30-11.30. 

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.
Przysz kol na 22), tel. 024/ 261 20
19: „Czte ry po ry ro ku” za ję cia
pla stycz ne dla naj młod szych czy tel -
ni ków od by wa ją się w każ dy pią tek
w godz. 15-16.30.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Klub Ma łe go
Dziec ka”- za ję cia z książ ką dla

dzie ci w wie ku 2-5 lat wraz z opie -
ku na mi od by wa ją się co dzien nie
po za czwar tkiem; godz. 10.30, za pi -
sy na za ję cia. 

1 KWIET NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Pri ma apri lis czy li we -
so łe kłam stew ka” – za ba wy
w Klu bie Ma lu cha; godz. 16,
wstęp wol ny.

Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 7 710,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie To -
wa rzy stwa Mi łoś ni ków Lwo wa;
godz. 18.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (ZS Nr 1, ul. Pia ska 5), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: XIX
Bieg Wa ga ro wi cza; godz. 10. 

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: Płoc -
kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol nej –

Mieczysław Szcześniak wystąpi 30 kwietnia w koncercie przeciwko
przemocy w rodzinie
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ro zgryw ki mi ni siat ków ki „2”
chłop ców – eli mi na cje; godz. 9.30. 

2 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Pi san ko -
we ba je czki” – wiel ka noc ne spot -
ka nie li te rac ko -pla stycz ne dla
przed szko la ków; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Pieś ni Pasc hal ne” dla eme ry -
tów, ren ci stów, in wa li dów i osób
sa mot nych; godz. 17, wstęp wol ny.

Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
mdkplock.pl: „Wios na w ogro -
dzie” – in te gra cyj na im pre za cy -
klicz na dla dzie ci w Ogro dzie Jor -
da now skim; godz. 16.
VIII spot ka nie z cy klu Czwar tki

stu den ckie w MDK. Wer ni saż
po kon kur so wej wy sta wy pla -
stycz nej „Czło wiek i przy ro da”
stu den tów PWSZ w Płoc ku. Wy -
sta wa czyn na do 16 kwiet nia
w Ga le rii Pla stycz nej Twór czo ści
Dziec ka od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 9-16. 

3 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00
50: spot ka nie au tor skie z Jo an ną
Olech – gra fi kiem i au tor ką ksią żek
dla dzie ci; godz. 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: spot -
ka nie au tor skie z Jo an ną Olech –
gra fi kiem i au tor ką ksią żek dla dzie -
ci; godz. 10.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Gdzie książ ka
mó wi: Do usług!” – im pre za z oka -
zji Mię dzy na ro do we go Dnia Książ -
ki Dzie cię cej. Spot ka nie z Jo an ną
Olech – gra fi kiem i au tor ką ksią żek
dla dzie ci; godz. 17.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262

79 96 wew.104: „Przed szko la ki na
start” – tur niej przed szko la ków;
godz. 10, wstęp wol ny. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta -
ków 6), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki
mi ni siat ków ki „2” chłop ców –
eli mi na cje; godz. 9.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Na wiel ka noc nym sto le” –

hap pe ning pla stycz ny dla dzie ci;
godz. 9.30, wstęp wol ny. 

4 KWIET NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej – XII ko -
lej ka; godz. 9. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Miej skie Cen trum Spor tu,
ul. Spor to wa 3), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: VII tur niej
Grand Prix w te ni sie; godz. 9. 

5 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -

to wych (Miej skie Cen trum Spor -
tu, ul. Spor to wa 3), tel. 024/ 267
84 30, www.mzos.ump.pl: VII
tur niej Grand Prix w te ni sie;
godz. 9. 

6 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Baj ko we za gad ki” – za ba wy
roz wi ja ją ce spo strze gaw czość
u dzie ci naj młod szych; godz. 16,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
„Wiel ka noc ne przy szły świę ta”
– pro gram ar ty stycz ny z oka zji
Świąt Wiel ka noc nych; godz. 17,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków 6)),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki „2”
chłop ców – pół fi na ły; godz. 9.30. 

7 KWIET NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00
50: „Al ko ho lizm? – mnie to nie
gro zi. My śle nie, któ re mo że stać
się pu łap ką” – war szta ty dla mło -
dzie ży w ra mach re a li za cji pro gra -
mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie, pro -
wa dzo ne przez psy cho lo ga – Mar tę
Ra kow ską; godz. 10.15.

Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo -
ro wic ka 3), tel. 024/ 264 88 60:
„Roz poz na ję za gro że nia – uza -
leż nie nia” za ję cia wy kła do wo -
war szta to we dla mło dzie ży, w ra -

Kolorofon w POKiS 24 kwietnia
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mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie, po pro wa dzi
Mo ni ka Choj nac ka; godz. 8.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Al ko ho lizm? –
mnie to nie gro zi. My śle nie, któ re
mo że stać się pu łap ką” – war szta -
ty dla mło dzie ży w ra mach re a li za -
cji pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie, pro wa dzo ne przez psy cho -
lo ga – Mar tę Ra kow ską; godz. 8.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„We so łe go Al le lu ja” – spot ka nie
wiel ka noc ne dla osób sa mot nych i be -
zdom nych; godz. 16, wstęp wol ny.

8 KWIET NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew. 104: „W Wiel ka noc -
nym na stro ju” – spot ka nie dla se -
nio rów w Klu bie Zło te go Wie ku;
godz. 16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 22, ul. Czwar ta ków
6)), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – ro -
zgryw ki mi ni siat ków ki „2” chłop -
ców – fi na ły; godz. 9.30. 

10 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Roś nie ro ślin ka” – za ję cia
przy rod ni cze w Klu bie Ma lu cha;
godz. 16, wstęp wol ny.

11 KWIET NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: IV Edy cja
Tur niej Ro dzin ny w Te ni sie Sto ło -
wym Płock 2008/2009; godz. 8.30. 
XIV Edy cja Tur nie ju Te ni sa Sto ło -

we go z cy klu Grand Prix o Mi strzo -
stwo Ama to rów Płoc ka; godz. 10. 

14 KWIET NIA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.

024 262 27 69: „Bo ja (nie) chcę do
przed szko la – co to jest go to wość
przed szkol na” – spot ka nie dla ro -
dzi ców za in te re so wa nych ak tyw -
nym wspie ra niem roz wo ju swo ich
dzie ci, pro wa dzo ne przez spe cja li -
stów z Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nej – Mał go rza tę Pać kow -
ską i Ka ta rzy nę Po do lew ską, godz.
16.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Worm – fa la na brzu chu” –
otwar ta pró ba sek cji tań ca bre ak

dan ce dla mło dzie ży peł no let niej;
godz. 16, wstęp wol ny.

16 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40),. 024/ 268 00 48: w cy klu
Wi śla ne pej za że – „Pta ki do li ny
środ ko wej Wi sły” – spot ka nie dla
dzie ci z Te re są Go łę biow ską, pra -
cow ni kiem ogro du zo o lo gicz ne go;
godz. 10.

17 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 7 710,
www.mdk-plock.pl: XV Ogól no -
pol ski Kon kurs Poe tyc ki im. Ja nu -
sza Kor cza ka. Roz strzy gnię ciu kon -
kur su to wa rzy szyć bę dą: war szta ty
poe tyc kie, ga wę da li te rac ka, pro mo -
cja to mi ku poe tyc kie go, w któ rym
znaj dą się na gro dzo ne i wy róż nio ne
wier sze ilu stro wa ne pra ca mi dzie ci
z kół pla stycz nych na szej pla ców ki
oraz tur niej jed ne go wier sza i kon -
cert poe zji la u re a tów, godz. 17.

19 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej – XIII ko -
lej ka; godz. 9. 

20 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40),. 024/ 268 00 48: w cy klu
Wi śla ne pej za że – „Kra i na nad -
brzeż na” – otwar cie wy sta wy fo -
to gra ficz nej prac Pio tra Stat kie wi -
cza; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ta necz ny mix” – prze gląd
ma łych form ta necz nych w ra mach
VI edy cji kon kur su dla przed szko li;
godz. 10, wstęp wol ny.

21 KWIET NIA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: „Dzię ku ję,
nie pi ję! Stra te gie od mo wy pi -
cia” – war szta ty dla mło dzie ży
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży -
ję zdro wo i bez piecz nie, pro wa -
dzo ne przez psy cho lo ga Mo ni kę
Choj nac ką; godz. 8.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: w ra -
mach re a li za cji pro jek tu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie – za ję cia
wy kła do wo -war szta to we „Mię -
dzy mi ło ścią i prze mo cą w ro dzi -
nie”, po pro wa dzi psy cho log Mo -
ni ka Choj nac ka; godz. 8.30.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „Moi ulu bień cy” – tur niej
przed szko la ków; godz. 9.30,
wstęp wol ny.

Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie
edu ka cyj ne z cy klu „Czy dzie ci to
wie dzą?”; godz. 10.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 23, ul. Wa lecz nych
20), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki
mi ni siat ków ki „2” dziew cząt – eli -
mi na cje; godz. 9.30. 

22 KWIET NIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo ro -

wic ka 3), tel. 024/ 264 88 620: spot -
ka nie au tor skie z Jo an ną Pa pu ziń -
ską; godz. 10.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew. 104: „W ryt mie tan ga”
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– spot ka nie dla se nio rów w Klu bie
Zło te go Wie ku; godz. 16, wstęp
wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Wio sen ne mu zy ko wa nie” –

otwar ta pró ba chó ru Se re na da;
godz. 15, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki „2”
dziew cząt – eli mi na cje; godz. 9.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: IX edy cja kon kur su dla mło dzie -
ży „Wy bór na le ży do cie bie” –
prze ciw dzia ła nie ewen tu al nym uza -
leż nie niom; godz. 10, wstęp wol ny. 

23 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -

pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Wio -
sen ne Ple ne ry” – IX edy cja kon kur -
su pla stycz ne go dla szkół pod sta wo -
wych; godz. 10, wstęp wol ny.

Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 7710,
www.mdk-plock.pl: „Gu zik z pę -
tel ką” – XXIII Prze gląd Te a trzy -
ków Przed szkol nych. Prze gląd poz -
wa la na wy mia nę po my słów i do -
świad czeń w pra cy z dzie cię cy mi
zes po ła mi te a tral ny mi oraz po pu la -
ry zu je for my te a tral ne wśród dzie ci
przed szkol nych; godz. 9.

24 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: – ga du o li te ra tu rze
– spot ka nie nie tyl ko dla gim na zja li -
stów pt. „Skó ra”; godz. 15.

Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 7710,
www.mdk-plock.pl: „Kla sy cy hi sto -
gra fii cz. 2. Rzecz pos po li ta szla -
chec ka” VIII spot ka nie z cy klu
„Głoś ne czy ta nie no cą”. Chęt ni
mo gą sa mo dziel nie wy ty po wać i od -
czy tać wy bra ny frag ment pro zy

miesz czą cy się w za pro po no wa nym
te ma cie; godz. 19.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 23, ul. Wa lecz nych
20), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw -
ki mi ni siat ków ki „2” dziew cząt –
pół fi na ły; godz. 9.30. 

25 KWIET NIA (SO BO TA)
Miej ski Dom Kul tu ry (ul. Tum ska

9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-plock.pl:
li ga szkół – VIII tur niej czter na stej
edy cji ro zgry wek sza cho wych dla
dzie ci i mło dzie ży; godz. 9.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: dru ży no wy i in -
dy wi du al ny Pu char Pol ski kat. mło -
dzik w te ni sie sto ło wym; godz. 9. 

26 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: dru ży no wy i in -
dy wi du al ny Pu char Pol ski kat. mło -
dzik w te ni sie sto ło wym; godz. 9. 

27 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: „Uli czka Pa ni Cho tom -
skiej” – pre zen ta cja twór czo ści w wy -
ko na niu przed szko la ków; godz. 9.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Aka de mia Zie lo ne go Za ją czka” –

za ję cia roz wi ja ją ce kre a tyw ność
u dzie ci; godz. 16, wstęp wol ny. 

28 KWIET NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo ro -

wic ka 3), tel. 024/ 264 88 60: „Mię -
dzy mi ło ścią i prze mo cą w ro dzi -
nie” – za ję cia wy kła do wo -war szta -
to we dla mło dzie ży, w ra mach re a li -
za cji pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie, po pro wa dzi Mo ni ka Choj -
nac ka; godz. 8.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Al ko ho lizm? –

mnie to nie gro zi. My śle nie, któ re
mo że stać się pu łap ką” – war szta ty
dla mło dzie ży w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie,
pro wa dzo ne przez psy cho lo ga Mar -
tę Ra kow ską; godz. 8, 10, 12.

29 KWIET NIA (ŚRO DA)
Młodzieżowy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: pre zen ta cje grup ta necz -
nych MDK w „Mię dzy na ro do wy
Dzień Tań ca”.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 23, ul. Wa lecz nych 20),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej – ro zgryw ki mi ni siat ków ki „2”
dziew cząt – fi nał; godz. 9.30. 

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki
pił ki noż nej „11” chłop ców szkół
gim na zjal nych; godz. 9. 

30 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), 024/ 268 00 48: „Eu ro pej ska
wios na – poz na je my kra je Unii Eu -
ro pej skiej” – spot ka nie dla dzie ci
z Ma rze ną Ka pu ściń ską z Re gio nal -
ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej -
skiej w Płoc ku; godz. 10.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew.104: „Ile sił w płu cach”
– fe styn wio sen ny dla miesz kań ców
osie dla; godz. 16, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tów (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej – ro zgryw ki
pił ki noż nej „11” chłop ców szkół
gim na zjal nych; godz. 9. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Świę to Ro dzi ny” – wio sen ny
pik nik; godz. 15, wstęp wol ny. 

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.


